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PERSOANE:
•

•

În această lecție copiii vor învăța că Isus ne cunoaște mai bine decât ne
cunoaștem noi, știe ce avem nevoie și ce este mai bine pentru noi.

•

Materialul de față este potrivit pentru copiii de grădiniță.

•

El trebuie însă adaptat pentru copiii foarte mici (2-3 ani). Pentru aceștia, vă
recomandăm să faceți o lecție cât mai simplă cu jocuri, povestioara biblică foarte
pe scurt, o foarte scurtă idee din versetul biblic, din care copiii să învețe ceva
pentru viața practică, și o pagină de colorat.

•

Materialul oferă mai multe secțiuni care, odată folosite toate împreună, pot depăși
două ore. De aceea vă sugerăm să selectați doar secțiunile care vi se par cele mai
potrivite pentru grupă și doar pe acelea să le folosiți, ca să vă încadrați în timp. Se
mai oferă pagini de colorat și o idee de lucru manual. Este foarte important ca, în
timp ce copiii sunt ocupați cu aceste activități, să folosiți acest timp cu
înțelepciune. Puneți copiilor întrebări despre ce au învățat și lăsați-i să vă pună și
ei întrebări despre lecție.

•

Deschideți lecția cu câteva cântecele de laudă și închinare. Întrebați copiii cum a
fost săptămâna lor. Dacă au fost cereri de rugăciune la ultima întâlnire, întrebați-i
ce răspuns au primit la rugăciuni. Faceți o scurtă rugăciune de început.

OBIECTIV: Acest moment va introduce tema lecției biblice despre cum
Isus ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi, știe de ce avem nevoie și
ce este mai bine pentru noi.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Faceți o probă înainte de lecție ca să știți cum funcționează și ce aveți de
făcut.

MATERIALE:
• 1Sticlă goală
• Apă de două ori

mai multă
decât
capacitatea
sticlei
• 1 Tavă

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Scoateți o sticlă goală și întrebați copiii: ,,Cum este această sticlă? Ce are în ea? Da,
este goală. Nu are nimic în ea.”
2. Umpleți sticla cu apă și întrebați copiii: ,,Cum este acum această sticlă? Da, este plină
cu apă.”
3. Puneți sticla plină cu apă pe o tavă și turnați mai multă apă în ea. Apa va da peste sticlă,
dar continuați să turnați. În timp ce faceți asta, întrebați copiii: ,,Cum vi se pare că este
acum această sticlă cu apă? Da, este mai mult decât plină!”
4. Spuneți copiilor că astăzi veți vorbi despre Isus Care ne cunoaște mai bine decât ne

cunoaștem noi, știe de ce avem nevoie și ce este mai bine pentru noi, așa că El ne dă mai
mult decât gândim noi sau știm că avem nevoie, iar viața noastră este mai mult decât
plină cu ceea ce ne dă El.
www.kidzromania.com
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OBIECTIVE: Copiii vor înțelege din experiența unei femei din vremea
profetului Ilie că Dumnezeu ne cunoaște și știe de ce avem nevoie.

MATERIALE:

TEXT BIBLIC: 1 Împărați 17:8-18

• Copii xerox pag. 7

3

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
• Faceți 2 copii xerox materialele vizuale de la pagina 7 și

pregătiți-le, vezi instrucțiunile de la Lucru Manual,
pagina 6. (Un exemplar este pentru timp de clasă,
unul este de a practica cu.)
• Înainte de lecție, pregătiți vizualul cu un șir de vase, îndoind hârtia. ÎNSĂ, veți tăia
vizualul în fața copiilor în timp ce povestiți. Astfel, copiii vor fi curioși și atenți
la ceea ce spuneți și faceți.
• Faceți o probă înainte de lecție, ca să știți exact ce aveți de făcut în acelși timp cu
povestirea.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
• La început, arătați copiilor hartia indoita, se vede doar un vas din vizual. Tăiați vasul

de-a lungul liniilor negre, dar NU tăiați de-a lungul pliurilor în care sunt liniile roșii.
• Pe măsură ce spuneți povestirea, veți deschide vizualul la vasul numărul doi, apoi la al

treilea, apoi al patrulea, vezi indicațiile de la povestirea biblică.

POVESTIREA BIBLICĂ:
În Biblie ni se spune că era un om foarte credincios lui Dumnezeu, un profet, pe nume Ilie. Și
Dumnezeu i-a cerut într-o zi lui Ilie să meargă într-un oraș, la casa unei femei sărace care avea un
copil. Ooo, dar Ilie era flămând și însetat, ce căuta el în casa unei femei sărace? Oare nu știa
Dumnezeu de ce anume are el nevoie?
Ilie a ascultat de Dumnezeu și a mers în acel oraș unde a întâlnit-o pe femeia cea săracă. Ooo,
dar era așa de săracă, încât nu avea aproape nimic de pus pe masă! Ilie i-a cerut întâi apă.
(Începeți să tăiați vizualul în fața copiilor. Nu tăiați pe liniile marcate cu roșu, vezi
instrucțiunile de la lucru manual). Și femeia i-a dat apă. Apoi Ilie i-a cerut o bucată de pâine.
Dar femeia i-a spus că nu are nimic făcut în casă și că nici nu are cu ce face. Femeia mai avea
foarte puțin ulei și o mână de făină într-un vas (arătați vasul 1 de la vizual, vasele goale). Dar Ilie a
zis femeii să se ducă să prepare din puținul pe care îl are o pâine mică pentru el. Apoi tot la fel să
facă una pentru ea și una pentru fiul ei. Cum se poate una ca asta? Femeia aceasta nu avea atâtea
ingrediente pentru trei pâini! Și totuși, Dumnezeu i-a vorbit astfel prin gura lui Ilie, deoarece
Dumnezeu știa mai bine decât ea ce avea să se întâmple. Ilie i-a spus femeii să facă întocmai,
deoarece, dacă va face așa, Dumnezeu va face o minune și făina din oală nu va scădea iar uleiul nu
se va împuţina până la o nouă recoltă.
Ce credeți că a făcut femeia? A ascultat. Și s-a întâmplat o minune. Domnul a înmulțit uleiul și
făina din vase, încât femeia a avut și ziua următoare (arătați vasul 2 de la vizual, pentru ziua
următoare de minune), și în cealaltă zi (arătați vasul 3 de la vizual, pentru ziua următoarea de
minune), și tot așa. În fiecare zi, femeia găsea în vase suficient ulei și făină (arătați vasul 4 de la
vizual, pentru a arăta încă o zi de minune). Uleiul și făina se tot înmulțea în fiecare zi în vase. Şi
multă vreme au avut ce să mănânce ea și fiul ei, până la o nouă recoltă, așa cum îi spusese
CONCLUZIE:

Da, Dumnezeu a cunoscut pe femeie și nevoia ei. El i-a dat mai mult decât a crezut ea că este
posibil. Domnul Isus ne cunoaște și pe noi mai bine decât ne cunoaștem noi. El știe de ce avem
nevoie și Se bucură să ne dea multe, mai multe daruri ale Lui, ca să fim împliniți și fericiți.
www.kidzromania.com
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OBIECTIVE: Copiii vor învăța parte din versetul unui Psalm
care ne asigură că Dumnezeu ne cunoaște.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Faceți copie xerox puzzle, o copie pentru fiecare copil, pag. 8.

Doamne, Tu... mă
cunoști.
Psalmii 139:1

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Spuneți copiilor că versetul biblic este același de la lecția trecută.
2. Spuneți copiilor că aveți un puzzle și compuneți-l împreună piesă
cu piesă, lipindu-l undeva, la vedere, cu scotch.
3. Spuneți împreună versetul biblic.
4. Explicați copiilor că versetul spune că Domnul ne cunoaște și știe bine de ce avem
nevoie, ba ne dă chiar mai mult.
5. Spuneți cu copiii versetul încă o dată.

MATERIALE:
• Copie xerox

pag. 8

• Foarfece
• Creioane

colorate

JOCUL: INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI:
1. Daţi fiecărui copil un puzzle, pag. 8, pe care copiii îl vor colora.
2. Tăiaţi piesele puzzle-ului fiecărui copil.
3. Numiţi la întâmplare câte un copil, iar acel copil ridică o piesă la alegere. Copilul spune ce vede
în desen, apoi toți vor spune împreună versetul. (Doamne, Tu mă cunoşti… Psalmul 139)
5. Reluaţi jocul şi jucaţi-l de câteva ori aşa încât copiii să poată spune de cât mai multe ori.
6. Asiguraţi –vă că toţi copiii au ridicat cel puţin o dată o piesă.

OBIECTIVE: Copiii să audă o poveste despre un băiețel de vârsta lor și să

înțeleagă practic că Dumnezeu îi cunoaște și știe mai bine de ce au ei nevoie.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Pregătiți materialele și faceți o probă înainte de lecție ca să știți
exact ce aveți de spus și de făcut.

INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI ȘI POVESTEA:

MATERIALE:
• 2Pahare
• Oțet alb
• Apă
• Bicarbonat pus
într-un pahar de
unică folosință
• Linguriță
• Tavă

Vreau să vă povestesc despre un băiețel, Emi, care tocmai învățase la grupa de la biserică despre
cum Dumnezeu ne cunoaște foarte bine, știe exact de ce avem nevoie și vrea să ne ofere din darurile
Lui ca să fim fericiți. Așa că Emi a început să se roage lui Dumnezeu să îi dea și lui o tabletă. Toți
copiii din clasa lui aveau și se jucau, doar el nu avea. Așa că s-a rugat și s-a rugat să primească una la ziua lui de
naștere. Și când ziua mult dorită sosi, Emi era plin de speranțe și bucuros. Sigur Dumnezeu îi va da ceea ce își
dorea, deoarece așa învățase că El îl cunoștea și știa că o tabletă l-ar face cel mai fericit. Însă printre cadourile
primite, Emi nu găsi nicio tabletă. Era în schimb o carte mare cu desene minunate și lucruri interesante. Ce
credeți, s-a bucurat? Cum credeți că s-a simțit? Scoateți paharul transparent cu apă și puneți o linguriță de
bicarbonat în apă. Amestecați cu lingurița, apoi întrebați: Se întâmplă ceva vizibil în acest pahar? Nu, nu se
întâmplă nimic special. Așa a simțit și Emi în acea zi, că nu s-a întâmplat nimic special. Poate doar faptul că era
dezamăgit. Credea că Dumnezeu nu îl cunoaște suficient de bine cum a învățat la școala biblică. Altfel, i-ar fi dat
o tabletă ca să fie fericit.
apa
Mai târziu, la școală s-a organizat un concurs foarte mare la care au participat mai mulți copii. A participat și
Emi. Și, ce credeți? El a știut să răspundă la toate întrebările. El a fost câștigătorul. Oau, câte aplauze a primit!
Și mai mult, el a primit și un cadou frumos. Știți ce era în cadou? O tabletă! Da, tableta mult visată. Ce credeți
că a simțit Emi atunci? Luați paharul 2 cu oțet până la jumătate și puneți bicarbonat în el. Acesta va face o
spumă mare care se va revărsa peste pahar. Atenție! Să aveți o tavă sub experiment! Spuneți: Oau, așa s-a
simțit Emi. Dar știți ceva? Emi a realizat atunci că informațiile despre răspunsurile tuturor întrebărilor de la
concurs le citise de fapt în cartea pe care o primise de ziua lui și pentru care cândva se supărase. Acum, nu
doar că exact acea carte îi împlinise dorința, dar îi adusese și aprecierea tuturor, fiind el câștigătorul. Deci,
primise mai mult decât ceruse Emi de la Dumnezeu. A cunoscut Dumnezeu suficient de bine pe Emi? A
știut El mai bine decât Emi de ce are el nevoie? A vrut Dumnezu ca Emi să se bucure de darurile Lui? Da, da, da!
Iar Emi a înțeles și el acest lucru și a fost foarte fericit. Dumnezeu îl cunoștea mai bine decât se cunoștea el și știa
bine de ce anume avea el nevoie.
RUGĂCIUNE: Aduceți copiii într-o rugăciune de mulțumire că Dumnezeu îi cunoaște și știe mai bine de ce au
ei nevoie.
www.kidzromania.com
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MATERIALE:
• Două sticle de plastic
• Foarfecă
• ÎNTREBĂRI, pag.6

SCOPUL: Să recapitualți cu copiii printr-un joc cele învățate despre
cum Dumnezeu îi cunoaște și pe ei și știe de ce anume au ei nevoie.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•

Faceţi copii xerox ÎNTREBĂRI, pag. 6.
• Tăiaţi întrebările şi puneţi-le în două sticle: jumătate într-una,
jumătate într-alta.
• Puneţi sticlele cu întrebări undeva unde să nu fie văzute de copii până la momentul
potrivit.
INSTRUCŢIUNI ÎN TIMPUL OREI
1. Toţi copiii sunt aşezaţi la locurile lor.
2. Daţi o sticlă ultimului copil din spate şi una primului copil din faţă.
3. Când spuneţi ,,START!’’, începe jocul.
4. Copiii dau sticlele din mână-n mână. Cei din faţă dau în direcţia care merge în spate, cei din
spate—în direcţia care merge în faţă.
5. Când învăţătorul bate din palme o dată, jocul se opreşte iar copiii, care au rămas cu sticlele în
mână, scot întrebarea, învăţătorul citește întrebarea şi copilul răspunde.
6. Dacă învăţătorul bate din palme de două ori, se schimbă direcţia de mers a sticlelor.
7. Când sticla ajunge la capăt, se dă în cealaltă direcţie şi jocul se continuă.

MATERIALE:
• Copie xerox pag. 7
• Foarfece
• Creione colorate

OBIECTIVE: Copiii să realizeze un obiect care să le amintească despre
toate cele învățate în legătură cu Isus care îi cunoaște și pe ei.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ORĂ:
•
•

Faceți o copie xerox a paginii 7, o pagină la doi
copii.
Tăiați pagina la jumătate de-a lungul liniei punctate,
imag. 1.

2.
1.

•

Îndoiți fiecare jumătate cu patru vase în stil acordeon, imag. 2.

•

Tăiați vasul de pe prima pagină de-a lungul liniei negre, vezi imag. 3.

•

NU tăiați părțile marcate de liniile roșii, imag. 3!

•

Veți obține patru vase legate între ele atunci când le tăiați, imag. 4.

Tăiați

3.
Nu tăiați

Tăiați

INSTRUCȚIUNI ÎN TIMPUL OREI:

4.

1. Dați fiecărui copil un set de patru vase legate.
2. Copiii le vor colora pe toate după propria dorință, imag. 5.
3. Copiii vor plia materialul în formă de acordeon, așa cum fusese înainte să-l coloreze.

4. Repovestiți pe scurt povestirea biblică și arătați copiilor cum să desfacă vas cu vas, în
funcție de ce spune povestirea biblică, vezi pagina următoare un model.
5. Cereți copiilor să repovestească singuri povestirea biblică în timp ce arată vas cu vas.
www.kidzromania.com
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REPOVESTIRE ISTORISIREA BIBLICĂ—MODEL:

Femeia la care a mers Ilie, nu mai avea ulei și făină în vase. Dumnezeu a făcut o minune și a
înmulțit uleiul și făina din vase. Femeia a avut ulei și făină și următoarea zi (arătați vasul zi
1)... Și următoarea (deschideți la vasul ziua 2)... Și cealaltă zi (deschideți la vasul ziua 3)... Și
tot așa (deschideți la vasul ziua 4)... Dumnezeu ne cunoaște și știe de ce nevoie avem.

VIZUALE
ÎNTREBĂRI JOC RECAPITULATIV
•

Cine a vizitat-o pe femeie acasă?

•

Ce a cerut Ilie de la femeie?

•

Ce a făcut femeia când Ilie a cerut de mâncare?

•

Pe cine cunoaște Dumnezeu?

•

Ce ai înțeles tu din lecția aceasta?

•

Ce cunoaște Dumnezeu despre tine?

•

Ce lipsea femeii din vase?

•

Ce s-a întâmplat cu uleiul și făina din vasele femeii?

•

Prin ce a înțeles Emi că Dumnezeu îl cunoaște și știe de ce are nevoie?

•

Spune versetul biblic.

www.kidzromania.com
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LECȚIA BIBLICĂ ȘI LUCRU MANUAL
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JOC VERSET BIBLIC
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mă cunoşti…

Doamne, Tu

mă cunoşti…

Doamne, Tu

www.kidzromania.com
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Dragi părinţi, scopul lecţiei de astăzi a fost ca
toți copiii să învețe că Isus ne cunoaște mai

bine decât ne cunoaștem noi, știe de ce
avem nevoie și ce este mai bine pentru noi.
TEXTE BIBLICE: 1 Împărați 17:8-18
VERSET BIBLIC: Psalmii 139:1

•
•
•

www.kidzromania.com

Dumnezeu a înmulțit uleiul și făina din
vasele femeii, zi după zi.
Unește cu creionul punctele.
Colorează vasele; unele sunt pentru
făină, altele pentru ulei.

